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Update WWW-wijzer maart 2017 
 

Breaking: De WWW-wijzer is voor iedereen beschikbaar! 
 
Vanaf vandaag is de WWW-wijzer openbaar beschikbaar op het internet, zodat iedereen 
die het wil de WWW-wijzer kan gebruiken. De WWW-wijzer is te vinden op tool.wijzer.me. 
Het was even wachten, maar het is dan eindelijk zo ver. De reden dat het wat langer 
duurde is dat het werven van ouders voor het onderzoek wat langzamer ging dan vooraf 
gepland was. Op dit moment is de hele controlegroep (dus de ouders die de WWW-
wijzer pas gebruikten nadat ze bij de arts zijn geweest) bijna helemaal geïncludeerd, 
dus hebben we de tool online gezet!  
Iedereen kan de WWW-wijzer zien, maar om van alle functies gebruik te kunnen maken 
kun je inloggen. Een account kun je aanvragen door een mail te sturen naar 
info@wijzer.me. We hebben alleen je naam en mailadres nodig, en zullen je dan een e-
mail sturen met je inloggegevens.  
 
 
 

Het onderzoek 
Het werven van ouders voor het onderzoek 
duurt nog tot mei. Tot die tijd zijn we dus druk 
bezig met het verzamelen van data. Toch zijn 
we ook al aan het kijken naar de resultaten van 
het onderzoek. Er zijn inmiddels 10 ouders 
geïnterviewd over de ervaringen met de WWW-
wijzer en het effect op het consult met de arts. 
Deze interviews zijn erg belangrijk om te 
begrijpen welke elementen van de WWW-wijzer 
goed bevallen, en welke elementen vatbaar zijn 
voor verbetering. Ook gaan de interviews ons 
helpen met de manier waarop we de gegevens 
uit de vragenlijsten moeten interpreteren. 
Omdat de controlegroep bijna compleet is, zijn 
er al stagiaires bezig geweest om te kijken naar 
de samenhang van verschillende factoren die 
belangrijk zijn in hoe ouders in het zorgproces 
staan.  We houden iedereen op de hoogte van 
de resultaten van het onderzoek! 

De resultaten 
De eerste resultaten van het onderzoek 
zullen gepresenteerd worden op het 
Europese kinderrevalidatiecongres, de 
EACD, welke plaatsvindt van 17-20 mei in 
Amsterdam. Zie ook 
http://www.eacd2017.org/ 

En nu? 
Nu we de ervaringen van ouders en 
artsen met de WWW-wijzer kunnen gaan 
analyseren, zijn we ook bezig om te 
kijken op welke manier we de WWW-
wijzer beschikbaar kunnen houden, ook 
als het project ‘klaar’ is. Hiervoor zijn we 
bezig om de samenwerking op te zetten 
met het project (Sch)ouders 
(https://www.schouders.nl/). 
Natuurlijk staan we altijd open voor 
ideeën en op- of aanmerkingen over de 
WWW-wijzer. Daarvoor kun je een mail 

sturen naar info@wijzer.me 

 ‘’Ik was op zoek naar informatie over 
een gehandicaptenparkeerkaart. Via de 
reguliere weg heeft dat me heel veel tijd 
gekost. Maar met de WWW-wijzer kwam 
ik veel makkelijker bij het antwoord. Ik 
was er zo uit.’’ Deelnemende ouder 
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